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Darul – tradiție și continuitate

Rezumat

Sărbătorile Crăciunului, oriunde în țară, ne situează
dintotdeauna într-un timp simbolic al morții și renașterii simbolice.
Ne propunem să (re)aducem în discuție problematica darului, într-o
încercare de descifrare a evoluției funcțiilor sale în interiorul relației
tradiție-continuitate. Se vorbește foarte adesea în lumea contempo-
rană despre „Spiritul Crăciunului” ca despre o formă conștientizată
de renunțare la Sine și de asumare a unor stări-sentimente precum:
dărnicie, mărinimie, gratitudine. Există o legătură foarte strânsă între
acesta și „spiritul darului”. Darul are puterea de a duce mai departe
valori culturale care ne vorbesc despre modul de reglare a relațiilor
dintre individ și grup, individ și colectivitate, dar, implicit, între
individul aparținând lumii reale și cel aparținând imaginarului.

1 Centrul Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
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The Gift – Tradition and Continuity

Summary

Christmas tide, all over the country, situates us in the symbo-
lical time of death and rebirth. In this paper we intend to (re)tackle
the problem of gift, in an attempt to decipher the evolution of its func-
tions inside the relation tradition-continuity. In the contemporary
world, the “Spirit of Christmas” has been often mentioned as a con-
scious form of renouncing the Self and the assuming of feeling/states
such as: generosity, magnanimity, gratitude. There is a strong con-
nection between this and “the spirit of the gift”. The gift has the power
to take further cultural values which show the the way relations bet-
ween the individual, the group, and the collectivity are regulated, but
implicitly between the individual belonging to the real world and the
one belonging to the imaginary.

memoria ethnologica nr. 64 - 65 * iulie - decembrie * 2017 (An XVII)

71



DARUL – TRADIȚIE șI CONTINUITATE

Sărbătorile Crăciunului, oriunde în țară, ne situează dintotdeauna într-un timp sim-
bolic al morții și renașterii simbolice. Fiind vorba, așadar, despre o trecere dintr-o stare în
alta, dintr-o etapă în alta, vom identifica la nivelul ritualurilor implicate stadii ale prelimi-
nariilor, stadii ale liminariilor, dar și stadii ale postliminariilor.

Ne propunem să (re)aducem în discuție problematica darului, într-o încercare de
descifrare a evoluției funcțiilor sale în interiorul relației tradiție-continuitate. Fără a se dori
un studiu de caz, articolul va face referință în primul rând la formele de dar din perioada
definită mai sus, cea a sărbătorilor Crăciunului. Pornim interpretarea noastră de la ideea
potrivit căreia „imaginile, simbolurile, miturile nu sunt creaţii arbitrare ale psihicului; ele
răspund unei necesităţi şi îndeplinesc o funcţie: dezvăluirea celor mai secrete modalităţi
ale fiinţei.”2 Dincolo de transformările pe care le suferă orice gest, ritm, obiect etc. de-a
lungul timpului la nivelul receptării sensului lor, considerăm că nu asistăm la o pierdere to-
tală de sens, ci doar la „alunecări”, generate de schimbarea unor date ale contextului în care
acestea acționează. Vom fi de acord în acest sens cu Jean Caune care vorbeşte despre faptul
că, de obicei, culturile (orală, scrisă) se disting mai puţin prin procesele cognitive (magică,
raţională), cât mai ales prin modurile de comunicare, „lucrurile, fiinţele coexistă în acelaşi
univers, care este definit ca o totalitate a mediului în care cultura dobândită prin experienţă
este utilizată pentru a crea sens.”3

Comunicarea rămâne întotdeauna o formă de descoperire şi redescoperire a locului
pe care ființa îl are în lume: „Cunoaşterea corespondenţelor, a semnelor, a semnăturilor
reprezintă fără îndoială o educare, un preambul al pregătirii spirituale, ea fiind o punere în
stare de receptivitate a mesajelor venite din invizibil, deci a împlinirii individului, precum
şi punerea în stare de emitere către semnalele venite din invizibil.”4 Darul, la nivelul
Sărbătorilor Crăciunului – dar nu numai -, are un rol determinant la nivelul liminariilor, al
trecerii propriu-zise din starea cea veche, în starea cea nouă, presupunând asumarea morții
simbolice, ce are ca efect o renaștere sub semnul ordinii. Darul și dăruirea de sine sunt
absolut obligatorii în contextul asumării limitei superioare, definită drept „un nou început”.
Suntem în acord cu ideea potrivit căreia „ritualul, în faza liminală, distruge și reconstruiește
o nouă structură culturală.”5

Încă de la început ne declarăm adepții teoriei structurilor complementare la nivelul
gândirii tradiționale, cu prelungire și spre gândirea modernă în unele compartimente ale
sale. Pornind de la această idee, vom avea în vedere faptul că „ciclul celor trei obligații,

2 Mircea Eliade, Imagini şi simboluri, Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 15.
3 Jean Caune,  Cultură şi comunicare, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2000, p. 74.
4 Jean Servier, Magia, Institutul European, Iaşi, 2001, p. 121.
5 V. Turner, apud Ofelia Văduva, Magia darului, Editura Enciclopedică, București, 1997, pp. 37-38.
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sesizat de Mauss – a da, a primi, a înapoia – rămâne mecanismul de bază în funcționarea
sistemului darurilor, în care noțiunile de gratuitate, interes, obligație, libertate sunt com-
plementare.”6 În interiorul relației tradiție-continuitate această complementaritate este
vizibilă și are un rol determinant în menținerea secvențelor de rit care țin de dăruire.

Se vorbește foarte adesea în lumea contemporană despre „Spiritul Crăciunului” ca
despre o formă conștientizată de renunțare la Sine și de asumare a unor stări-sentimente
precum: dărnicie, mărinimie, gratitudine. Există o legătură foarte strânsă între acesta și
„spiritul darului”. În anumite contexte impuse de ceremonial, de sărbătoare, darul își
păstrează valoarea rituală, supunându-se normelor rituale. Datorită acestui fapt, darul își
conservă valoarea simbolică. Cu această idee ne situăm în continuitatea teoriilor unor
cercetători ce s-au aplecat asupra fenomenului numit „enigma darului” precum: J.T.
Godbout, M. Godelier, G. Nicolas, L. Cordonnier7, prezente și în lucrarea Ofeliei Văduva,
Magia darului. Chiar dacă darurile oferite astăzi sunt costisitoare și sub semnul cantității,
putem observa, pe baza unor interviuri aplicate unor subiecți diferiți, din medii sociale
diferite, că primează dorința de a-i dărui Celuilalt „ceea ce și-ar dori” sau „ceea ce îi
lipsește”. Acest fapt ne permite să vedem în darurile de Crăciun din lumea modernă nu doar
un potlach gigantic, cum afirma Levi-Strauss, în 1949, în lucrarea sa Les structures
elementaires de la parente, ci și forme simbolice de refacere a unei stări de echilibru, un
mediator între dezordine și ordine. „Perenitatea darului în societatea contemporană «valoa-
rea lui de legătură» în relațiile de familie, de prietenie sau de vecinătate, organizarea lui
într-un sistem coerent sunt probleme mult discutate, punând în umbră speculațiile pe mar-
ginea așa-zisului paradox al darului.”8

Asistăm, credem, la acea dorință a individului, conștientizată, sau nu, în formă
verbalizată, de a se situa în ipostaza cetățeanului ideal, după o formulare a lui Petru
Ursache, în Etnoestetica9, capabil să anuleze realul în forme ale idealului, fapt ce permite
atingerea unei stări de sublim. Privit ca modalitate de conștientizare a unui contact repetat
cu limita, sublimul ne apare ca o valoare etică. Din perspectivă morală privind lucrurile,
omul modern transmite mesajul dorinței de a aparține, în fapt al comuniunii cu Celălalt.
Multul, scumpul, strălucitorul nu stau în mod clar sub semnul gratuității pure, dar nici al
practicului pur, ci păstrează și o încărcătură simbolică a devotamentului, care nu se exercită
unilateral, doar asupra celui care dăruiește, ci și asupra celui căruia i face darul. 

Așa cum majoritatea cercetătorilor ce s-au apropiat de fenomenul darului au remar-
cat, observăm că darul intră și în acest context în relație cu sacrificiul. Darul devine și o
dăruire de sine. El ni se dezvăluie în acest context drept o formă de eliberare de o limită in-
ferioară, o moarte ritualică ce generează eliberarea de eu-l care însingura și renașterea într-

6 Ofelia Văduva, Magia darului, Editura Enciclopedică, București, 1997, p. 43.
7 L. Cordonier, în vol. Ce que donner veut dire. Don et intérêt, Paris, 1993; J.T. Godbout, L`esprit du don,
Paris, 1992; M. Godelier, L`enigme du don, Paris, 1996;  G. Nicolas, Du don rituel au sacrifice suprême,
Paris, 1996.
8 Ofelia Văduva,  op.cit., p. 43.
9 Petru Ursache, Etnoestetica, Institutul European, Iași, 1998.
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o stare caracterizată prin dialogul posibil cu Celălalt. Eroicul se manifestă în relație cu
sublimul și în acest context. Este un eroic reelaborat, încadrat formelor impuse de noul
context, dar nu putem face abstracție de el. Este o luptă, mai mult sau mai puțin
conștientizată, de a te depăși pe tine însuți în această încercare de trecere dinspre real spre
ideal. Nu mai putem vorbi despre o asumare a suferinței, care s-ar fi putut converti într-o
bucurie salvatoare, eliberatoare, ci mai degrabă despre frică, o frică naturală, care devine
însă o frică stimulatoare, creatoare, sau nu.

Putem identifica două direcții de evoluție a efectelor acestei frici. Pe de o parte ea
poate duce la rătăcire, ajungându-se la căderea în ridicol, în rizibil; pe de altă parte însă
putem asista la accesarea unor trepte ale inițierii și, implicit, la aspirația spre o întemeiere
socială și mai apoi una cosmică. Frica implică prezența tragicului. Mulți cercetători au afir-
mat de-a lungul timpului că moartea tragediei ar conduce la moartea omului ca Ființă. Iată,
că într-o formă sau alta, conștiința tragică este încă activă la nivelul lumii moderne iar
sărbătorile și modul de raportare la ele o pot demonstra. În ambele contexte definite mai
sus vorbim în fapt despre prezența tragicului, dar nu credem că trebuie să vorbim despre o
ființă tragică, totuși – nici măcar în cazul omului modern. Râsul, în primul caz, poate anula
tragicul în forme ale comicului iar râsul poate salva. Râsul nu este nici în acest context o
simplă reacţie naturală şi necontrolată a omului, el are o întemeiere culturală. Ne referim
în mod cert la implicaţiile ritualice ale acţiunii de a râde, când râsul își manifestă natura
apotropaică, sau rolul propițiatic. Râsul implică în acest caz tolerarea, ca efect al conştien-
tizării unei stări limită, ludicul ajutând la depășirea stării de tragic impusă de necunoaștere.

În cel de-al doilea caz, tragicul este anulat în sublim, prin asumarea limitei și a
acțiunii de depășire a acesteia. Este vorba în acest caz și despre limite interioare, dar și
despre limitele exterioare generate de contextul social, și nu numai. Treptele inițierii sunt
identificabile la nivelul etapelor dorinței omului de a se cunoaște pe sine prin Celălalt.

Renunțarea la real și accederea spre ideal se produce prin participare. Sărbătoarea îl
situează pe individ într-o stare nouă, îi impune o mască iar aceasta îl determină să își
conștientizeze locul, rolul, starea sa la nivel social, dar nu numai. Omul modern este obligat
să își joace astfel rolul său și să se descopere, să se cunoască, să se schimbe. Excesul produce
o renunțare la grijile de zi cu zi, se naște o nouă lume, un nou timp în care individul se
simte mai liber, se metamorfozează. Acest fapt este cu atât mai evident în perioadele mai
lungi în care sărbătoarea produce o breșă în timpul istoric. Darurile costisitoare produc o
eliberare de limitările propriei condiții. Noul timp este unul al cheltuielilor, uneori nemă-
surate, unul al risipei și risipirii, dar el presupune în același timp o întrerupere în cursul
obișnuit, generând înnoire la nivelul relației individului cu Lumea, dar și cu el însuși. Con-
textul sărbătorii crește puterea darului; considerăm că, dincolo de toate mutațiile funcționale
și de sens care se produc asupra acestor gesturi de-a lungul timpului, rămâne activă acea
funcție de comunicare a darului, cu ceilalți, dar și cu Sinele. Prin comunicare, se realizează
o mediere între o stare de haos generată de tulburare, neliniște, îngrijorare, confuzie și una
de liniște, generată de împăcare.

S-a pierdut mult din funcția magică a darului, el nu mai este înnobilat cu acel
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„suflet”, după cum observa Marcel Mauss în lucrarea sa Eseu despre dar, s-au conservat
însă multe alte valori ale sale și, chiar dacă pare forțat la o interpretare de suprafață, consi-
derăm că darul își păstrează în primul rând valoarea de simbolism sacrificial. Darul are pu-
terea de a duce mai departe valori culturale care ne vorbesc despre modul de reglare a
relațiilor dintre individ și grup, individ și colectivitate, dar, implicit, între individul
aparținând lumii reale și cel aparținând imaginarului. Nu putem să nu aducem în discuție
și rolul darurilor de atragere a faimei, de definire a importanței în grup, comunitate a celui
care dăruiește, având valoarea funcțională de potlach, dar nu putem reduce funcția darurilor
din lumea contemporană la această valoare, cu atât mai puțin în contextul pus în discuție. 

În urma observațiilor de teren și a unor dialoguri purtate cu persoane aparținând mai
multor clase de vârstă, dar și diferitor clase sociale, considerăm că darul azi își păstrează
valoarea de comunicare socială, propunând o renunțare la Sine, chiar și de scurtă durată, a
celui care dăruiește, dar și a celui care primește și racordarea la un ideal colectiv. Darul are
încă puterea de a regenera periodic corpul social, refăcând ideea de comunitate. Prin mediere
ritualică, mai mult sau mai puțin asumată, darul reușește încă să restabilească un echilibru
în raporturile de grup sau în raporturile comunității.
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